RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA REGIONAL NORDESTE II DO
ANDES-SN (CAMPINA GRANDE/PB, 5 E 6 DE JULHO DE 2013)
Aderaldo Freitas (UFRPE/Recife) e Marcos Oliveira (UFRPE/UAG)

Representantes da ADUFERPE-SN: Aderaldo Freitas e Marcos Oliveira
Forma de escolha: Reunião de Diretoria após ter sido escolhido em Assembleia a
Delegação que participará do 58º CONAD.
Seções Sindicais presentes: ADUFCG, ADUERN, ADUFERPE e ADUEPB.
Conjuntura:
Os trabalhos foram abertos na noite do dia 5/7, com o debate intitulado
“Conjuntura Política e os Desafios do ANDES - Sindicato Nacional” realizado pelo Prof.
Osvaldo Coggiola em que foi analisada a conjuntura política atual sobre as
manifestações ocorridas nacionalmente e sua repercussão para os partidos políticos e
para o ANDES-SN. Participaram da Mesa de Abertura da Reunião da Regional NE II,
Representante da Regional, Representante da ADUEPB e representante da UNE.
Participaram do Debate aproximadamente 70 pessoas, com muitos estudantes na
plateia. Coggiola falou que as manifestações dos Jovens nas ruas estavam corretas
quando levantavam a bandeira do Brasil, pois, segundo ele, não há bandeira a ser
levantada. No geral, o debate girou em torno de que iria capitanear estas
manifestações de rua, e que isto certamente desembocaria na próxima eleição para
presidente da república. Que as tentativas de resposta dadas pelo governo Dilma às
manifestações estão sem sintonia com as reinvindicações não encontram eco nem em
sua ampla base de aliados. Frisou que o povo não acredita mais em frente de
esquerda, destas “puxadas pelo PSTU”, e fez um comentário sobre uma possível
candidatura sua com Plínio de Arruda (O filho). Comentou que o PSol era um partido
que “representava um agregado de pessoas”, e que o PCB era um dos redutos do
“feudalismo no Brasil”.
No dia 6/7 houve a continuidade do encontro com a seguinte pauta:
1. Informes da Diretoria;
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2. Informes das Seções Sindicais;
3. Avaliação da conjuntura, discussão e encaminhamentos do caderno de textos
do 58º CONAD;
4. Próximo Encontro Regional;
5. Outros Assuntos.
Sobre o primeiro ponto de pauta:
a) em Ponta Grossa, Fortaleza e Rio de Janeiro ocorreram os encontros regionais
do ANDES-SN para subsidiar o Fórum Nacional de Democratização de
Comunicação no 2º Semestre de 2013 a ser realizado provavelmente em
Brasília, São Paulo ou Rio de Janeiro;
b) naquele final de semana estava ocorrendo a reunião da Coordenação Nacional
da CSP-Conlutas, em que participam Paulo Rizzo e Marina que são da atual
Diretoria do ANDES-SN;
c) foram criadas duas novas seções sindicais na Regional NE II ANDES-SN: uma
em 21 de junho – Instituto Federal da Paraíba (IFPB); outra em 26 de junho –
Instituto Federal de Pernambuco (IFPE), em Belo Jardim.
d) Seminário Nacional de Educação do Sinasefe (participação do ANDES-SN),
realizado na cidade de Natal (RN) em junho.
Referente ao segundo ponto de pauta:
a) ADUERN: em 11 de junho, foram escolhidos 1 delegado e 2 observadores para
participação no CONAD; fórum em defesa da UERN; contato com outros
sindicatos e DCE para paralisação de 11 de julho com café da manhã e debate
sobre autonomia financeira; exibição de documentário dia 10 de julho sobre
condições de trabalho na UERN; sucessão da AUERN com posse em 11 de
setembro.
b) ADUFCG: fórum em defesa sobre transporte público; congresso da UFCG
(expansão, condições de trabalho e democratização); Programa Educação,
Cultura e Sociedade toda terça-feira; duas pessoas irão para o CONAD; 35
2

anos com programação e convite a todas as seções sindicais; mudança
regimental;
c) ADUEPB: 76 dias de greve recentemente com avaliação vitoriosa e processo
eleitoral tumultuado; apoio às manifestações; em assembleia apoio e
participação na paralisação dia 11/7.
d) ADUFERPE: assembleia 9/7 com pauta específica sobre paralisação nacional;
proposição de comando unificado (Aduferpe, Sintufepe e DCE); campanha de
filiação iniciado em junho/2013, com levantamento das condições locais de
trabalho (demandas) e debate sobre a Lei nº 12.772/2013; curso de formação
sindical

iniciado

com

desenvolvimento

nas

Unidades

Acadêmicas;

funcionamento dos GT’s locais PAUA, PFS, HMD, Gênero e Etnia, Assuntos
sobre aposentadoria e tentativa de organização de outros.
Sobre o terceiro ponto de pauta, foi feita a avaliação da conjuntura:
a) ADUFERPE: estamos no olho do furacão; facebook, não perder link entre o
ANDES-SN e as mobilizações; propomos abrir um discussão sobre a
conjuntura, tema da palestra do dia anterior, já que a conjuntura abordada no
caderno de texto não dava conta. Colocamos claramente que a Regional
precisava ser mais incisiva em relação à participação popular, e que estava
faltando foco nas mobilizações. Daí em diante Cunha, da diretoria da Regional
Nordeste II do ANDES-SN, passou a ficar mais atento as nossas colocações e
absorveu nossas falas dizendo que “A regional estava entendendo como uma
boa provocação vinda da ADUFERPE”. Colocamos claramente que não
concordávamos com a colocação do Profº Coggiola que os jovens tinham que
levantar a bandeira do Brasil mesmo porque não havia outra; o que falamos é
que temos bandeira sim, construída ao longo da história, apenas que os jovens
não estavam percebendo a sintonia entre suas reinvindicações e nossas
bandeiras.
b) ADUFCG: interligar pautas locais e nacionais; crise política, luta não acaba no
CONAD e reconstrução da mobilização; mobilização nacional no 2º semestre
2013 para tentar greve no início de 2014;
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c) ADUEPB: participação maior dos docentes nas mobilizações.
d) Regional NE II: produtivismo acadêmico esvazia participação; síntese das
falas, encontro qualitativo.
Não houve nenhuma discussão específica sobre o Caderno de Textos.
Sobre o quarto ponto de pauta, houve uma proposta de data da Diretoria da
Regional NE II para o próximo encontro temático a ser realizado em Garanhuns (PE),
sob a organização da ADUFERPE, com proposta para os dias 9 e 10 de agosto. Essa
data será informada à Secretaria da Aduferpe na semana seguinte a esta reunião. O
encontro regimental com proposta de realização no final de agosto na ADUERN.

Implicações para ADUFERPE:
A ADUFERPE precisa ter a preocupação para que o próximo CONAD seja mais
incisivo no que diz respeito à análise de conjuntura e aos encaminhamentos, sempre
tendo como referência a perspectiva classista para o nosso sindicato.

Recife, 15 de julho de 2013.
Marcos Oliveira e Aderaldo Alexandrino.
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